
LUDOTECA LA TARDOR 
 
 
NENS I NENES DE 0-3 ANYS I FAMÍLIES 
 
Dies: dimecres i divendres 
Horari: de 10 a 13 h 
Preu: 2 dies: 19,48 € 
1 dia: 9,73 € 
Descomptes: 
2 dies 2n germà/na: 12,96 € 
1 dia 2n germà/na: 6,48 € 
2 dies 3er germà/na: 6,43 € 
1 dia 3er germà/na: 3,21 € 
Espai de psicomotricitat: sala 5 
Horari psicomotricitat: dimecres de 10.30 a 13 h 
Estimulació musical per infants: dos dimecres al trimestre vindrà una especialista a fer una 
sessió 
d’estimulació i sensibilització musical per a infants. 
Horari música: d’11.30 a 12.30 h 
Places: 20 per dia 
Consisteix en un espai de trobada on infants i adults comparteixen una estona de joc. 
Aquest espai té com a finalitat fomentar la relació infant-adult respecte al joc, en un entron 
agradable que, organitza una sèrie atractiva d’activitats trimestrals per als més petits. 
Normativa: Les famílies han de cumplir una assistència i participació mínima i continuada al 
servei. Les famílies perdran la seva plaça en cas d’un mes d’absència sense justificació o 
comunicació. 
La seva plaça passarà automàticament al primer de la llista d’esperai així successivament. 
 
 
NENS I NENES DE 4-6 ANYS 
 
Dies: dilluns, dimecres i divendres 
(2 dies a escollir) 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 19,48 € 
Descomptes: 
2n germà/na: 12,96 € 
3er germà/na: 6,43 € 
En cas que no quedin places per als dos dies es dona l’opció d’inscriure’s un dia: 
1 dia: 9,73 € 
2n germà/na: 6,48 € 
3er germà/na: 3,21 € 
Places: 25 per dia 
Oferim un espai de joc lliure i espontani, on es treballa seguint el calendari festiu a través de 
tallers, manualitats, jocs, contes, cançons, danses, etcètera, que estimulin la creativitat i 
segons l’edat dels participants, per tal de fomentar la interacció entre infants, la cooperació i 
el respecte mutu. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NENS I NENES DE 7-12 ANYS 
 
Dies: dimarts i dijous 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 19,48 € 
Descomptes: 
2n germà/na: 12,96 € 
3r germà/na: 6,43 € 
Places: 20 per dia 
Oferim un espai de trobada on es fomenta l’educació en valors a través de la cooperació, la 
igualtat, el respecte mutu i la cura del medi ambient. 
Tot a partir del joc lliure, espontani i d’activitats guiades. Al llarg del trimestre es treballa amb 
un centre d’interès concret que inclou tota mena d’activitats. 
A més, es pot dedicar una estona a fer tasques de l’escola. 
 
 
 
 

DISSABTES EN FAMÍLIA 
G 
Dies: dissabtes 
Horari: de 10 a 13 h 
S’ofereix un espai de joc lliure entre infants i les seves famílies per fomentar el temps de 
lleure compartit. Tanmateix, obrim el servei de ludoteca a totes les famílies que durant la 
setmana no en poden fer ús. Els dissabtes que hi hagi activitats i espectacles familiars (més 
informació la pàgina següent) la ludoteca romandrà tancada. 
Ens podreu trobar a la sala d’actes del centre. 
 
 
 

ACTIVITATS DESTACADESG 
 
ACTIVITAT DE FESTA MAJOR “QUAN ELS CONTES PRENEN VIDA” 
 
DISSABTE 7 D’OCTUBRE 
Horari: 11 h 
Lloc: Jardí del Clot d’en Salvi 
A càrrec de: Qpertin 
Les famílies descobriran els secrets dels contes interactius que es presentaran al taller. 
Històries per 
treballar els valors, els bons hàbits, les llengües del món, tradicions i cultura popular, 
aventures, faules, fantasies... Un univers de recursos per tocar, escoltar i interactuar que 
sorprendran petits i grans. 
Activitat en col·laboració amb la Biblioteca Les-Corts Miquel Llongueras 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10è MERCAT D’INTERCANVI DE JOGUINES DE LA LUDOTECA LA TARDOR 
 
DISSABTE 21 D’OCTUBRE 
Horari: 10.30 a 13 h 
Lloc: Jardí del Clot d’en Salvi 
Vine a participar al mercat d’intercanvi de joguines de la Ludoteca La Tardor. Porta una 
joguina amb la que ja no juguis i que estigui en bon estat i la podràs canviar per una altra. 
A més, gaudireu d’una estona en familia plena d’activitats i sorpreses. En cas de pluja el 
mercat d’intercanvi de joguines quedarà ajornat a una altra data a determinar. 
Per més informació: 934 480 499 barcelona.cat/ccjosep,triasipeitx 
facebook.com/ccjosepmtriasipeit 
ludotecalatardor@bcn.cat 
 
 
TIÓ DE NADAL 
 
DIMECRES 20 DE DESEMBRE 
Horari: 17.45 h 
Lloc: als Jardins de Bacardí 
Vine a gaudir d’un espectacle divertit i nadalenc amb tota la família i després podràs fer 
cagar el tió! 
Activitat en col·laboració entre el Centre Cívic Pere Quart Joan Oliver i la Ludoteca La 
Tardor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ESPECTACLES I ACTIVITATS FAMILIARS 
G 
CONCERT PER A INFANTS I FAMILIES 
 
DISSABTE 4 DE NOVEMBRE 
Horari: 11 h 
Lloc: Sala d’actes 
A càrrec de: The six rcokers en nom de l’escola de música Amalgama. 
Vine a gaudir d’un concert del grup The six rockers format per nois i noies de l’escola 
Amalgama. Tota la família podrá passar una bona estona i aprendre sobre els instruments i 
les peces que tocaran els membres del grup. Aquesta activitat pretèn fomentar l’educació 
entre iguals alhora que potencia la 
capacitat dels més joves de mostrar les seves habilitats i coneixements als infants i als 
adults. 
 
JAM SESSION EN FAMILIA 
 
DISSABTE 25 DE NOVEMBRE 
Horari: 11 h 
Lloc: Sala d’actes 
A càrrec de: TacteDeMare i Cia. La Marina es mou 
Vine a participar a aquesta Jam Session on gaudireu d’una estona de temps de qualitat amb 
els vostres infants plena de música, cançons i balls. 
A cada Jam Session es projecta a una pantalla la lletra de cada cançó, a l’hora que uns 
quants músics ens acompañen amb els seus instruments i la seva veu que ens servirà de 
guia per què puguem cantar i ballar cada peça tots junts. 
 

 
 
 
PROGRAMACIÓ FAMILIES 
 
SETEMBRE: “DESCOBRIM” LA PANERA DELS TRESORS 
Divendres 15 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 
 
EL JOC HEURÍSTIC 
Divendres 22 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 
 
LES CAPSES MISTERIOSES 
Divendres 29 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 
 
 
 
 



 
OCTUBRE:“ENS AGRADA LA TARDOR” ELS COLORS DE LA TARDOR 
Divendres 6 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 
 
COLLAGE DE TARDOR 
Divendres 13 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 
 
LES FRUITES DE LA TARDOR 
Divendres 20 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 
 
FEM PANALLETS! 
Divendres 27 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 
 
NOVEMBRE: “DESENVOLUPEM ELS SENTITS” QUIN SOROLL! 
Divendres 3 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 
ENTITATS 
32 33 
ENTITATS 
 
MIREM A TRAVÉS DELS COLORS 
Divendres 10 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 
 
LES SAFATES DEL TACTE 
Divendres 17 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 
 
EL CIRCUIT DEL GUST 
Divendres 24 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 
 
DESEMBRE:“ARA QUE ARRIBA EL FRED” QUI VIU AQUÍ? 
Divendres 1 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 
 
FEM UNA MANUALITAT D’HIVERN 
Divendres 15 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 
 
 



 
FEM UN REGAL 
Divendres 22 
Lloc: Ludoteca 
edifici (més informació: 934 493 107 i 
www.bcn.cat/bibllongueras). 
 
EXPOSICIÓ: “MIREU QUÈ HAN FET ELS MÉS PETITS/ES!” 
Del 11 al 22 de desembre 
Lloc: vestíbul 4a planta 
 
 
 
 

VISITES ESCOLARS 
 
Les visites escolars són activitats semi dirigides, adaptades a cada nivell educatiu i 
acompanyades per educadors/ es de la ludoteca, que pretenen contribuir a l’educació infantil 
mitjançant el 
joc com a principal eina pedagògica. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
Les visites escolars tenen com a finalitat oferir activitats per al desenvolupament dels infants 
mitjançant el joc, de manera lliure i espontània i contribuir al desenvolupament dels aspectes 
cognoscitius i afectius de la personalitat dels individus des de la infància per facilitar-ne la 
inserció 
al medi sociocultural on han de viure i afavorir-ne la complementarietat educativa (educació 
formal - educació no formal). 
 
FUNCIONAMENT GENERAL 
Consisteixen en sessions d’una hora de durada que s’ofereixen els dimarts i dijous, de 10 a 
11 h o d’11 a 12 h. La temàtica de les quals serà escollida pels professors/es o responsables 
del grup en la reserva. A més, s’ofereix la possibilitat de combinar-les amb activitats de la 
Biblioteca Les Corts - 
Miquel Llongueras, situada al mateix edifici (més informació: 934 493 107 
www.bcn.cat/bibllongueras). 
 
 
 
 
ACTIVITATS PROPOSADES LLARS D’INFANTS 
1. Activitat d’estimulació sensorial 
2. Joc simbòlic 
3. Psicomotricitat 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
1. Joc simbòlic 
2. Psicomotricitat 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
1. Coneguem els jocs d’arreu del món 
2. Jocs d’avui, jocs d’ahir 
3. Elabora el teu joc 
4. Activitat d’educació en valors 
 

http://www.bcn.cat/bibllongueras


COST I CONDICIONS PER A LA RESERVA 
El cost de la sessió és de 16,17 € per 
grup. El pagament es farà mitjançant imposició o transferència bancària. 
Cal reservar la plaça amb un mínim de 15 dies d’antelació. 
Telèfon: 934 480 499 C/e: ludotecalatardor@bcn.cat 
Horari: a partir de les 10 h 
 
 


